
؛ فما  يشوي الوجوه )) يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه ((؛  ومعلوم أن االستغاثة تكون عند الضرورة

ومع ذلك  )) (( وسقوا ماء حميما فقطع أمعائهم:  ه؟ وهلذا قال جل وعال بالك إذا وصل إىل األمام

 )) كلما ((شف  )) نضجتكلما  (( والعياذ باهللا ـ و ـ؛ كما أا تنضج جلودهم  تتقطع وتلتئم بسرعة

إن  ((وقال تعاىل:  )) ليذوقوا العذاب ((؟  احلكمة )) كلما نضجت جلودهم بدلناهم غيرها ((تكرار لل

ـ نسأل اهللا العافية ـ شجرة هذه  )) شجرة الزقوم طعام األثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم

 ((املاء الذي يفوح  )) يغلي في البطون كغلي الحميم ((، ترى الزيت الذي يكون فوقه  خبيثة مثل املهل

ما هي من أعظم من هذا  )) خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم

أيضا يذكر،  )) ذق ((يقال له:  قال له أيضا تبكيتا، وتوبيخا، وتندميا، وتلوميايالعذاب ـ  والعياذ باهللا ـ و 

، حىت يتذكر هذه احلالة  ؟ يف الدنيا نا وينما هو  )) إنك أنت العزيز الكريم ((يذكر حبالة يتقطع أسفا 

)) فاهللا  ذق إنك أنت العزيز الكريم (( ويزداد ندما ـ والعياذ باهللا ـ كيف أبدلت تلك احلال ذه احلال

؛ ألم   ؛ فهؤالء استحقوا ما عذبوا به نه حكم عدلأل )) وأن اهللا شديد العذاب ((تعاىل أشد العذاب 

هم اختاروا ألنفسهم هذا فكان ما  كانوا على بينة من األمر، ما عمي عليهم األمر، وال لبس عليم؛ ولكن

؛ أخذنا  أعداء اهللا؛ فهو رمحة مبعذاب ؛ فإنه الشك أن املؤمنني يصرون  ؟ للمؤمنني الرمحة ملن  . كان

 (( من فوائد اآلية الكرمية قوله تعاىل: . ؟ نعم ؛ بس هي اآلية فقط اليت ما أخذنا فوائدها ؟ ال فوائد اآلية

، حيبه   : أن بعض الناس جيعل هللا ندا يف احملبةاآلية من فوائد))  ومن الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا

أكرب العبادات أومن العبادات ومن فوائدها: أن احملبة من  . )) يحبونهم كحب اهللا ((لقوله:  كحب اهللا؛

نعم هي عبادة بل هي مبىن العباد و ؛  غريه به فيها جعله مشركا متخذا هللا ندا ىبدليل: أن اهللا جعل من سو 

ولو يرى  ((؛ لقوله:  و ظاملهمن فوائدها: أن من فعل ذلك ف . ت؛ ألن مبىن العبادة على احلب والتعظيم

:  ومنها . )) إذ يرون العذاب ((:  : إثبات اجلزاء؛ لقوله فوائدها ومن . )) الذين ظلموا إذ يرون العذاب



،  فإذا قال قائل: إثبات القوة هللا يقتضي املشاة . )) أن القوة هللا جميعا ((:  ؛ من قوله إثبات القوة هللا

اهللا الذي خلقكم من ضعف ثم جعلكم من بعد  ((؛ ألن اإلنسان له قوة؛  وأن يكون شبيها للخلق

اجلواب عن هذا  الطالب :فما اجلواب يا عبد الرمحن ؟  )) قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبةضعف 

أن قوة اهللا سبحانه وتعاىل ختتلف عن قوة املخلوق بدليل هذه اآلية ؛ أن بعد قوة املخلوق ضعف وقبلها 

ن القوة للمخلوق ؟ أن يقال إ صح الشيخ :؛  ضعف؛ وأن قوة اهللا فإا ال بعدها ضعف وال قبلها ضعف

 بأن ؛ وهكذا نقول يف بقية الصفات؛ والذين أنكروا الصفات تقدم لنا أم حيتجون وجل غري قوة هللا عز

؛ فهنا معىن مشرتك   ؛ ألا ختتص باخلالق ؛ وحنن نقول هذا ال يستلزم التشبيه يستلزم التشبيه ا؟ إثبا أيش

؛ مبعىن أن القوة هي ضد  كلي الشك أا قوة واحدة؛ املعىن املشرتك   ؛ وهناك شيء خاص كلي، عام

؛ ولو ال أننا نفهم أن هناك معىن   ؛ لكن القوة اليت خيتص ا اخلالق هذه ال يشاركه فيها املخلوق الضعف

،  ، وفاكهة مثال ، ورمان مثل ما يف اجلنة خنل ؛ كليا مشرتكا ما فهمنا معىن القوة وال غريها من صفات اهللا

؛ لكنها تشرك يف املعىن  ؟ ال ، وحلم الطري مثل ما يف الدنيا ورمان ، والنخل ، فاكهةالهل هذه  ؛ وحلم طري

 . ، وال الطري كالطري ، وال الفاكهة كالفاكهة ، ورمان كرمان ؛ لكنها خنل ليس كنخل العام، الكلي العام

والذين آمنوا أشد حبا  ((؛ لقوله:  ومن فوئد اآلية: أن املؤمن حمب هللا عزوجل أكثر من حمبة هؤالء األصنام

؟  حمبة اهللا، كلما ازداد إميان العبد ازدادت حمبته هللا؛ وجه ذلك تومنها: أنه كلما ازداد اإلميان ازداد )). هللا

 اإلميان ه أن اهللا تعاىل رتب احملبة على؟ أي كلما ازداد اإلميان ازدادت احملبةأنه  أي ما وجه  )) الذين آمنوا ((

ذكرنا من قبل قاعدة مهمة وهي: أن احلكم إذا علق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ؛ وقد 

: إثبات وصف الشدة  ومن فوائد اآلية . وجل ازداد حبه وينقص بنقصه؛ فكلما ازداد اإلنسان إميانا باهللا عز

من  )) الشديد ((وهل   )) وأن اهللا شديد العذاب ((، الشدة هللا يف فعله؛ لقوله:  يف فعله وجل هللا عز

 ليس من أمساء اهللا، ليس من أمساء اهللا شديد وإن كان يوصف به بعض فعله الشيخ :ال، الطالب :؟  أمسائه



؛  ال يلزم أن يشتق منهبه ؛ بل وال ما اتصف  ؛ لكن ليس ما يوصف به بعض فعله أن يشتق له منه اسم

، أو وال جيوز على  وال يلزم))  يخادعون اهللا وهو خادعهم )) (( ويمكرون ويمكر اهللا ((ألن اهللا يقول: 

 صفةله ، ما جيوز أن يشتق منها أمساء هللا؛ لكن كل اسم نشتق منه  األصح أن يشتق هذه الصفات أمساء هللا

إذ تبرأ الذين اتبعوا  ((ال اهللا تعاىل: ق  .طيب نبدأ درس جديد. صفة منه نعم كل اسم من أمسائه فله؟ 

أو  ؟ ؛ وهل املراد بالذكر هنا التذكر ، تقدير: أذكر إذ تربأ إذ ظرف عامله حمذوف )) تبعوامن الذين ا

؟  أو تذكر أيها اإلنسان هذا األمر ؟ ؟ هل املعىن أذكر للناس هذا األمر ؟ أو األمران اإلخبار بالشيء

 تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعواإذ  ((؛ إن اهللا تعاىل يذكرنا ويأمرنا أن نذكر لغرينا  الظاهر إنه هذا وهذا

؛  السادة يتربؤون من الذين اتبعواو وهم الرؤساء،  )) الذين اتبعوا (( تخلي والبعد نعمال، تربأ  تربأ ختلى ))

من ذلك مثال رؤساء الكفر يدعون الناس إىل الكفر مثل فرعون دعى  ؛ وهم االتباع والضعفاء وما أشبههم

؛ وكذلك غريه من رؤساء الكفر والضالل هؤالء أيضا متبعون ومن تبعهم  متبعون إىل الكفر فهو متبع وقومه

وقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل مناقشة بعضهم لبعض وحماجة بعضهم  ؛ فهو متبع هؤالء يتربأ بعضهم من بعض

؟  ىوهل يشمل هذا من اتبع أئمة اهلد )) (( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوابعضا يف عدة آيات 

؛ املتبعون للرسول  ؟ ما يشملهم الشك ؟ ما يشمل نعم يشمل من اتبع أئمة اهلدى الشيخ :؛  الالطالب :

اإلخالء يومئذ بعضهم  ((واملتبعون ألئمة اهلدى ما تتربأ منهم؛ الدليل قوله تعاىل:  ؛ ال تتربأ منهم الرسل

ورأوا  (( . بعضهم بعضا إال املتقني نعمفاألخلة واألحبة يوم القيمة يتربأ  )) إال المتقين ولبعض عد

حنن أمامنا اآلن فعل ماضي يف تربأ  )) إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا ا لعذاب )) (( العذاب

؛ لكن لتحقق وقوعه عرب عنه باملاضي وهذا كثري يف القرآن  وفعل ماضي يف رأوا مع أن هذا األمر مستقبل

 )) (( فال تستعجلوه ((أي أنه سيأيت بدليل قوله:  )) أمر اهللا فال تستعجلوه (( أتىومنه قوله تعاىل: 

ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا  ((:  رأوه بأعينهم كما قال تعاىل )) ورأوا العذاب



ـ أعوذ )) وتقطعت بهم األسباب ((؛  والعذاب هو العقوبة اليت يعاقبها اهللا من يستحقها )) عنها مصرفا

الباء هنا إما أن تكون مبعىن أن أو تقطعت م صلة مبعىن أم يعين هم كأم  )) تقطعت بهم ((باهللا ـ 

 )) األسباب ((؛ وقوله:  مبن متسك به للنجاة من الغرقتقطع م كما ينقطع احلبل تمتشبثون ا اآلن مث 

 ؟  نعم يعلقون به االنتفاع من هؤالء املتبوعنياملراد ا كل سبب  ؟ ؛ فما هي هذه األسباب مجع السبب

ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال  ((وقول فرعون:  )) اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ((:  مثل قوهلم

هذه األسباب اليت سلكها املتبعون ظنا منهم أا تنقذهم من العذاب إذا كان يوم القيمة ))  سبيل الرشاد

 ((؛ وفسرها ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ باملودة،  جيدون سبيال إىل الوصول إىل غايامتقطع م وال 

ومن  (( أي املودة؛ وهذا له نظر وجه قوي من النظر؛ ألن اآلية يف سياق قوله: )) تقطعت بهم األسباب

وا إىل مرادهم ون ذا احلب أن يصلرجفهم ي )) الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا يحبونهم كحب اهللا

وهكذا كل من متسك بسبب مل جيعل اهللا سببا للنجاة  )) األسبابوتقطعت بهم   ((ولكنه ال ينفعهم 

، ومن باب  ، ودعاء الرسل ، ودعاء األنبياء ؛ فاملتمسكون بدعاء األولياء أحوج ما يكون إليه ونونخفي

 مثال ؛ فدعائهم للرسول ما يكونون إليه األوىل دعاء األشجار، واألحجار وما أشبه ذلك ختوم هذه أحوج

وقال الذين اتبعوا لو أن  ((.  بأن ينقذهم من النار ما ينفعهم؛ وكذلك دعائهم ملن دون الرسل ال ينفعهم

لو هنا ليس ))  لو أن لنا كرة ((األتباع  )) الذين اتبعوا (()) يقولون  لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا منها

فنتبرأ  ((: أن الفعل نصب بعدها  ، والدليل على أا للتمين للتمين يعين: ليت لنا كرة فنتربأللشرطية ولكنها 

؛ وقد مر علينا أن لو تأيت يف اللغة العربية على كم من  وهو منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية )) منهم

وودوا لو  ((فقوله تعاىل: ؟ على ثالثة أوجه: أن تكون شرطية، وأن تكون للتمين وأن تكون مصدرية؛  وجه

لو أن لنا   ((هذه شرطية؛ وقوله هنا:  )) ولو شاء اهللا ما اقتتلوا ((قوله تعاىل: و هذه مصدرية؛ ))  تكفرون

لو أن  ((ويف آية:  )) لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ((هذه للتمين؛ مثلها أيضا  كرة فنتبرأ منهم ))



؛ واملراد هنا الرجوع  الكرة الرجوع إىل الشيء )) لو أن لنا كرة ((قوله:  )) لي كرة فأكون من المحسنين

فتربأ منهم هناك يف الدنيا لو رجعنا كما تربءوا منا هنا  )) فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا ((؟ إىل الدنيا  إىل أيش

، ينفعهم هذا التمين  املفاليس: التمين رأس مال  ؛ لكن كما يقول العوم ؛ فنجازيهم مبا جازونا به يف اآلخرة

كذلك يريهم اهللا أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من  ((:  قال اهللا تعاىلوهلذا   ؛ ؟ ال ال الإو 

ذا اسم  الطالب :؟ نعم حممد ؟  من يقوم به منكم )) كذلك ((إعراب  )) كذلك ((أعوذ باهللا   )) النار

 ، نعم الشيخ :؟  جار وجمرورالطالب :؟  ويش حمله من اإلعرابطيب واجلار وارور  الشيخ :؛  إشارة

 ؟ طيب ويش عندك ويش ختالفه فيه ؟ ما توافقون توافقونه على هذا ، ما أدري الشيخ : مفعول بهالطالب :

وكذلك  )) (( وكذلك يفعلون ((وهذه كثريا ما تقع يف القرآن مثل:  )) يريهم اهللا أعمالهم ((؟ نعم 

كثرية جدا يف القرآن؛ وهم يقولون الكاف هنا اسم مبعىن مثل وهي مفعول مطلق   )) وسطاجعلناكم أمة 

هذه أيضا نريد منكم أن  )) يريهم اهللا أعمالهم حسرات عليهم  كذلك ((وقوله:  ؛ عاملها الفعل بعدها

الشيخ  فعل مضارع ، )) يريهم (( الطالب :؟  حممد )) يريهم اهللا أعمالهم حسرات عليهم ((  ؟ تعربوها

 ؛ نعم الشيخ :،  مفعول )) يريهم ((، واهلاء يف  يري فعل مضارع ينصب مفعولني ال الطالب :؟ ل مجي :

،  نعم الشيخ :،  مفعول ثاين )) أعمالهم (( و الطالب : ؛ نعم الشيخ :،  ولفظ اجلاللة فاعل الطالب :

ال ينصب ثالثة، الطالب : ؛ قلت تنصب مفعولنيأنت  الشيخ : ؛ مفعول ثالث )) حسرات (( والطالب :

 الطالب :؟  ليثالث مفاع خالها ينصب ويش الذي الشيخ :أي نعم، الطالب :؟  ينصب ثالثة الشيخ :

طيب هل  ؛ ثالثة مفاعيل نصبتمزة الذي جعلته اهلدة ؟ يعين إذا زيا من أرى يري الشيخ : ؛ ألا من أرى

يريهم اهللا  ((؛  ؟ إن جيعلهم يرون أعماهلم حسرات عليهم أيه أعطناه ؟ كالم ابن مالك هلذا شاهد من

والعياذ باهللا ـ هؤالء  ؛  ، واحلزن مجع حسرة وهي الندم مع االنكماش )) حسرات (())  أعمالهم حسرات

على هذا الوجه يتحسرون؛ شف اآلن هؤالء األتباع ماذا يكون شعورهم يف ذلك يوم القيمة يرون أعماهلم 



؛ فاألعمال اليت عملوها هلؤالء األتباع صارت ـ والعياذ  شعورهم بالندم واخليبة واخلسران ال يتصور ؟الوقت

، ضاعت ا  فاألعمال اليت عملوها هلؤالء املتبوعني صارت خسارة عليهم وندما ؛ باهللا ـ خسارة عليهم

 ، ، أعظم ما يكون من احلسرة هو مثل هذا وهذا أعظم ما يكون من احلسرة ؛دنياهم وآخرم ـ والعياذ باهللا ـ

؛ وسيأيت إن شاء اهللا يف  أن يفوت اإلنسان دنياه وآخرته من أجل إتباع هؤالء السادة واألشراف الوجهاء

هذه نافية  )) ما )) (( (وما هم بخارجين من النار (قال:  . ذكر الفوائد ما يتفرع على هذا األمر العظيم

(( وما هم بخارجين من خربها مؤكدا بالباء  )) خارجينب (( امسها و )) هم ((لكنها تعمل عمل ليس؛ و

؛ يف كم موضع من  ؛ وقد ذكر اهللا تعاىل أن اخللود يف النار مؤبد ؟ خالدون فيها إذا فهم أيش )) النار

اهللا يف هذه ؛ التأبيد ذكر  ، ويف سورة اجلن ، ويف سورة األحزاب : يف سورة النساء ؟ يف ثالثة مواضع القرآن

؛  ، هي ومن فيها املواضع الثالثة؛ و به نعرف ضعف قول من قال من السلف واخللف بأن النار تفىن وتزول

؛ وإال ملا صح أن  ؟ تأبيد احملل الذي خيلد فيه إن تأبيد خلود اخلالد ويش يستلزم : ووجه الضعف أن نقول

اخلالد فيها ألنه ينقطع؛ فالصواب الذي عليه مجهور ؛ لو كانت النار تفىن ما صح هنا التأبيد ب يكون مؤبدا

؛ وأما النار ففيها خالف عن بعض  ؛ أما اجلنة فباالتفاق أهل السنة واجلماعة: أن النار واجلنة ال تفنيان

القاتل ما فيه تأبيد .  الشيخ :هل يأبد القاتل يف النار ؟  : سائلال  السلف واخللف؛ والصواب أا ال تفىن .

يا أيها الناس كلوا مما في األرض حالال طيبا وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم  ((مث قال اهللا تعاىل: 

هذه اآلية جاءت يف سورة البقرة؛ وسورة البقرة مدنية؛ وقد سبق أنه جاء ))  يا أيها الناس )) (( عدو مبين

ذكر كثري من املؤلفني يف أصول التفسري وقد  )) يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ((أيضا مثلها: 

ألن الرسول عليه الصالة  )) يا أيها الذين آمنوا (( ية أن يكون اخلطاب فيها بـدنسور املالأن الغالب يف 

؛ فصار  ، وهي أول بلد إسالمي يف هذه الرسالة والسالم ملا هاجر إىل املدينة صارت املدينة بالد إسالم

؛  بل إا ضابط هش ؛ لكن هذه القاعدة ليست قاعدة )) (( يا أيها الذين آمنوا خلطاب بـباالتوجيه إليه 



ال مكية؟ مدنية؛ إ؛ سورة النساء مدنية و  )) يا أيها الناس ((ألن كثريا من اآليات، من السور املدنية فيها 

تقدم أن الناس أصلها: األناس؛ ))  يا أيها الناس ((ل: و قي؛ هنا  )) يا أيها الناس ((وفيها عدة آيات فيها 

هذه  )) كلوا (())  كلوا مما في األرضيا أيها الناس   ((حذفت اهلمزة منها ختفيفا؛ واملراد بالناس بنو آدم 

حيتمل أن تكون من لبيان اجلنس، وحيتمل أن تكون للتبعيض؛ لكن  ))  مما في األرض ((فعل أمر؛ وقوله: 

كل ما يف ))  وهو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا ((ه تعاىل: كوا لبيان اجلنس أوىل ويرجحه قول

لبيان اجلنس أي كلوا ))  من( (األرض، ما هو األرض؛ فعلى هذا يكون الراجح من االحتمالني أن تكون 

،  ، وزروع يشمل كل ما يف األرض من أشجار )) كلوا مما في األرض ((من هذا ما شئتم؛ وقوله: 

حالال  ((وقوله:  ؛ ؛ ألنه يف األرض من حيوانو ،  ، ومن حيوان أيضا ما يف األرض، كل  وغريها ،وبقول

؟ ظاهر أا  )) كلوا ((ـ أو مفعول ل )) ما ((هنا منصوبة على أا حال من  )) حالال ((هل  )) طيبا

هذا أيضا  )) طيبا ((؛ وقوله:  ؛ فهي مبعىن اسم مفعول حملال ؛ أي حملال ؛ يعين كلوا حال كونه حالال حال

؛ الطيب يف ذاته ما  طيب يف ذاته والطيب يف كسبهال؛ والطيب يشمل  ؛ يعين حال كونه طيبا حال أخرى

قل ال أجد  ((ودليل آخر:  )) ويحرم عليهم الخبائث ((؛ ألن كل حمرم فهو خبيث والدليل:  ليس مبحرم

 سفوحا أو لحم خنزير فإنه رجسفيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما م

؛ طيب الطيب يف عينه قلنا ما ليس  وعلى هذا فنقول إن الطيب يشمل الطيب يف عينه والطيب يف كسبه ))

ال غري إطيب و  فعلى هذا ما اكتسب بالربا . والطيب يف كسبه ما اكتسب على وجه مشروع ؛ خببيث

؟ ليس بطيب  مهر البغي يعين أجرة الزانية؛  ، خبيث ؟ ليس بطيب ؛ حلوان الكاهن طيب؟ ليس بطيب

؟ يف  الطيب نقول ما طاب أيش ؛ إذا ؟ نعم ؟ خبيث ؛ مثن الدخان ؟ ليس بطيب ؛ مثن الكلب خبيث

واإلتباع معناه: أن يأخذ   ناهية؛))  )) (( ال ال تتبعوا (( )) وال تتبعوا خطوات الشيطان ((  وكسبه. عينه

خطوات  ((؛ وقوله:  ألثر الذي يتبع أثر البعري وأثر الدابة وما أشبههااإلنسان مبا علمه غريه كمتبع ا



؛ اخلطوة املرة من اخلطى؛ واخلطوة هي فعل  مجع خطوة؛ واخلطوة بالضم غري اخلطوة بالفتح )) الشيطان

أي أعماله  )) خطوات الشيطان ((؛ وقوله:  ينقل قدمه من مكان إىل آخر ليمشي اإلنسان يعين كونه

وجل  ؛ وهو شامل للشرك فما دونه؛ وقد علمنا أن الشيطان كما علمنا اهللا عز الذي يعملها وخيطوا إليها

 )) إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون (( ؟ يأمر بالفحشاء يأمر بأي شيء

، أو استهزاء أو غري  تكبار، أو تكذيباسعن فكل شيء حرمه اهللا فهو من خطوات الشيطان، سواء كان 

؛  وينادي به ويدعوا إليه فهو من خطواتهذلك، كل شيء حرمه اهللا فهو من خطوات الشيطان ألنه يأمر به 

؛ فمن أكل بشماله أو شرب بشماله  ومنه األكل بالشمال؛ ألن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله

أن  اإلنسان الراجح يف هذه املسألة أن ذلك حمرم؛ وأنه ما جيوزفقد اتبع خطوات الشيطان؛ وهلذا القول 

؟ تشرب  لكن إذا قال قائل: إذا كنت تأكل وأردت أن تشرب ويش تفعل . يأكل بشماله أو يشرب بشماله

؛ ألن الكأس ال  ؟ فنقول هذا ليس بصحيح ؟ يقولون اشرب باليسرى لئال تلوث الكأس نعم باليسرى

، إن قدر أن يتلوث  ىن من املمكن أن متسكه بأسفله بني إامك والسبابة وتشربيتلوث ولو شربت باليم

؛ لكن  فهو يتلوث شيئا يسريا يف عقبه وليس يف أعاله الذي يشرب منه الناس حىت نقول إنك قذرته عليهم

من أن  من أجل أن الناس صاروا يتهاونون ذه املسألة أو أم يعتقدون ما ذهب إليه كثري من أهل العلم

؛ وإال من علم أنه حمرم فاحملرم كما هو معروف للجميع ما  الشرب بالشمال مكروه صار األمر عندهم هينا

نعم إذا جعله هكذا هو بني اجلواز والتحرمي ؛   الشيخ : الشرب بكال اليدين ؟السائل :  حيله إال الضرورة .

فكما أنك اآلن ما متحضدت اليمىن وال  )) قد جعل اهللا لكل شيء قدرا ((كما أنه بني اليمىن واليسرى 

اليسرى فأنت ما وقعت يف النهي وال وافقت األمر؛ ما وافقت األمر وما وافقت النهي؛ ما نقول إنك فعلت 

إذا كان ثقيل السائل : . باليمىن خالصاأن يكون حمرما؛ ألنه ما متحضدت اليسرى ولكنه الشك أن األكمل 

؛ لكن ما أظن علة . هذه حاجة  ما يقدر باليمىن فهذا ال بأس فقيدنفس الشيء إذا صار  الشيخ :؟ 



ال خبز  ؛ ، أي عظم وال بطيخة أكل بثنتني؟ نعم، يكون هذا شرح الشيخ :؟  أكل بثنتني شيخالسائل :

على كل حال على ؛  يأكل باليمىن ويقطع باليمىن ما فيه إشكال وكذلك العظم حىت العظم يؤكل بثنتني

نقول  الشيخ :؟ مسك املصاص باليسار السائل : . ألننا قلنا إن هذا ما متحضدت باليسار احلاجة ال بأس

حىت لو إن  ، أصله ؟ لكن حىت أصله كيف الشيخ :؟  ما هو شرب باليسارالسائل :هذا شرب باليسار؛ 

من  ؛ يعين بدال من أن يشرب ةل؛ الكأس وسي ة الكأسلالكأس معه ما شرب من نفس اليد هو شارب بوسي

أي نعم ميسك الكأس  الشيخ :هل ميسك الكأس باليمني ؟ السائل :حافة الكأس شرب من هذه املأسورة ؛ 

إذا كان اإلنسان ساهي تلك  الشيخ :شرب باليسار سهوا ؟ السائل : . متس ومس باليمني أو هذا الذي

الساعة وغافل فهو من جنس الذي فعل حمرما غافال ما عليه ذنب؛ لكنه جيب على اإلنسان أن ينتبه إىل 

الشيطان هل  )) خطوات الشيطان ((طيب  .  نعم حيرم الشيخ :هل حيرم شيخ؟ السائل :هذه األشياء . 

؟ نقول أنه من شطن؛ ألنه مصروف يف القرآن  زائدة؛ فالنون  أو من شاط، ؛ فالنون أصلية  هو من شطن

واأللف زائدة فيكون ممنوعا من ت نون زائدة ولو كان من شاط لكان )) وما هو بقول  شيطان رجيم ((

مؤنثه إذا كان ؛ ألنه مؤنثه شيطانه والذي مينع من الصرف  ؛ إال أنه قد يقال ال مينع من الصرف الصرف

(( إنه لكم بعد عن رمحة اهللا، لبعده عن رمحة اهللا سبحانه وتعاىل؛ وقال: إذا  فعالن سكران وسكرات .

؛ وقد حده الفقهاء رمحهم اهللا بقوهلم: من سره مساءة شخص أو  العدو هو ضد الصديق )) عدو مبين

مبعىن بني  )) مبين ((زنك هذا هو العدو؛ قال: حلفرحك ويسر لغمه فرحه فهو عدو؛ فالعدو من حيزن 

، إىل أن  ظاهر العداوة؛ وقد كان عدوا ألبينا آدم عليه السالم فما زالت عداوته إىل قيام الساعةالعداوة، 

(( لعنه اهللا وقال ألتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وألضلنهم و يأيت اهللا بأمره؛ قال اهللا تعاىل عنه: 

ومن يتخذ  ((قال اهللا تعاىل:  )) ألمنينهم وآلمرنهم فليبتكن آذان األنعام وآلمرنهم فليغيرن خلق اهللا

 ((خسر خسرانا مبينا نسأل اهللا السالمة والعافية   ))خسر خسرانا مبينا الشيطان وليا من دون اهللا فقد 



ولو شاء  )) (( ما اقتتلوا ولو شاء اهللا (( أي نعم مثل: الشيخ :مثال لو الشرطية ؟  السائل :  . ؟ نعم ))

 هذا املوجود الشيخ :هذا املوجود  السائل :؟  وضم امليم واملوجود اآلن  . )) ربك لجعل الناس أمة واحدة

؛ فيه قراءة  )) بهم األسباب ((ما ذكرناها نعم اآلن أذكركم إياها ))  بهم األسباب ((؛ فيه قراءة بكسرمها 

 ال ما هو موجود السائل : ؟ )) بهم األسباب (( ؟ موجود هذا )) بهم األسباب ((ثالثة: بضمهما 

، والثالثة: كسر اهلاء وضم امليم ؛ قراءة حفص  ؟ وكسرمها القراءة اآلن ثالثة: ضمهما، والثاينال  الشيخ :؛

فيها أيضا ثالث قراءات  )) كذلك يريهم اهللا (( ؛؟ أنا ما أعرف أا حفص وال ؛ إا قراءة سبعية هذه

 يريهم اهللا ((، وكسر اهلاء وضم امليم  )) اهللايريهم (( ، وضمهما )) يريهم اهللا ((مثلها: كسر اهلاء وامليم 

 ؛ ما أخذناها الفوائد ؛ نعم ما أخذناها الشيخ :؟  أخذناها الطالب :؟  طيب نأخذ الفوائد وال ال . ))

يا أيها الناس كلوا  ((مناقشة ))  ومن الناس من يتخذ من دون اهللا ((،  ، بقي آية أخذنا شيخ  الطالب :

أن  عليه يف بيان االمتنان ال يف بيان التكليف ؛ وكون اإلنسانطيب نأخذ ,   . املناقشةنعم  الشيخ : ))

  ؛ وإال جيب على اإلنسان أن يأكل ما يصد رمقه.  يأكل ما يصد رمقه يفهم من دليل آخر

لبيان االمتنان، امتنان اهللا سبحانه وتعاىل علينا حيث أباح لنا    الشيخ : ؟ كيف شيخ قصد البيان السائل :

؛ ما سيق لبيان االمتنان فليس به  أي نعم  الشيخ : ؟ هل هذه قاعدة السائل : .كل ما يف األرض

ال ال، ليس الوجوب؛ ال ال، يعين تريد أن يكون كلوا مصب  الشيخ :أليس الوجوب ؟  السائل : . التكليف

هي  ؟ من هنا حسني )) مما في األرض ((طيب قوله:  .  طيبا سيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد؟ ال على طيبا

 ؟ خليفة ؟ يال يا أخ عبد اهللا  ويش الدليل؟ الشيخ :لبيان اجلنس؛  الطالب :؟  ال لبيان اجلنسإللتبعيض و 

أيه لكن  الشيخ :؛  لجنسلألن األرض بيان  )) مما في األرض ((قوله تعاىل:  الطالب :؟  ؟ شيبة الدليل

 ما هو الدليل الشيخ :؛  ال لبينان اجلنس ما هي للتبعيض  الطالب : من هل املراد كلوا بعض ما يف األرض؟

 الطالب :؛  ؟ بينهما فرق )) لهما جميعا ((؛  ؛ أنا أريد دليل على هذا القول قوله تعاىل هذه الطالب :؟ 



أيه زين هذا دليل  الشيخ : )) الذي خلق لكم ما في األرض جميعاهو  ((:  دليل على اجلنس قوله تعاىل

حالال  ((قوله:  . ؛ طيب فما هذه عامة )) هو الذي خلق لكم ما في األرض جميعا ((لجنس ل أنه على

؟  كيف توكيد حلالل الشيخ :؛  طيبا توكيد حلالل الطالب : األخ ؟ ؟ ما الفرق بني حالال وطيبا )) طيبا

الدليل  الطالب :الدليل ؟  الشيخ :؛  ألن احلالل ما يكون طيبا الطالب :؟  أا توكيد للحاللويش الوجه 

 ))كلوا   يا أيها الذين آمنوا ((قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم كما أمر النيب كما قوله سبحانه وتعاىل 

؟ قول اهللا  ؟ من يعرف طيب؛ الدليل على أن كل حالل فهو  غىغريها نب غىإن اهللا أمر؛ ال نب الشيخ :

وال تتبعوا خطوات  ((قوله :  . )) ويحل لهم الطيبات ((تعاىل يف وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم : 

ومنها؟  الشيخ : . خطواا الطرقات والسبل الطالب :؟  ما هي خطوات يا عبد الرمحن )) الشيطان

ال زائدة عبد إكلمة الشيطان النون فيها أصلية و   طيب الشيخ : . الفحشاء واملنكراألمر بومنها  الطالب :

؛  أصلية ألا شطن الطالب : ؛ ؟ أيه هل النون أصلية أو زائدة ؟ أصله شطن ؛ نعم  ؟ ؟ شيطان اهللا

؛ مبعىن البعد نعم ؟ طيب ألنه بعيد عن  مبعىن البعد الشيخ :؟  من شطن مبعىن الطالب :مبعىن  الشيخ :

أصلية من القرآن ؟  النون على أنيدل هل لك أن تأيت لنا بشاهد  الشيخ : . رمحة اهللا سبحانه وتعاىل

لكان مينع من  صليةفدل على أنه لو كانت غري األ )) شيطان رجيم وما هو بقول ((قوله تعاىل:  الطالب :

ما ))  إنه لكم عدو مبين ((قوله:  الشيخ : . نعممينع من الصرف إذا قصد ا العلمية  الشيخ :؛  الصرف

قلنا قول ثاين يف الشيطان   الطالب :؟  السؤال عبد اهللاما أخذ ؟ من الذي  حمل اجلملة مما قبلها يف املعىن

))  (( إنه لكم عدو مبين : أقول الشيخ :إيه من شاط النون زائدة ومن شيطان مؤنثها شيطانة  ,  الشيخ :

 ؟  ؟  طيب آدم ماذا يقول مؤكدة الشيخ :،  مؤكدة الطالب :؟  ما معىن حمل اجلملة مما قبلها يف املعىن

يعين أن  الشيخ : )) إن الشيطان ((مؤكدة مما قبلها  الطالب :؛  يقول أي نعم الشيخ :نعم  الطالب :



؟ يعين مؤكدة حقيقة   حال للشيطان الشيخ :؛  هي حال للشيطان الطالب :؛  ؟ أي نعم توافق عبد اهللا

 .  كأا مؤكدة


